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Készült: Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. október 22-ei rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
ülésterme

Jelen vannak:

1. Pintér Tamás             polgármester
2. Barta Endre alpolgármester
3. Cserna Gábor         képviselő
4. Gombos István képviselő
5. Lőrinczi Konrád képviselő
6. Mezei Zsolt        alpolgármester
7. Motyovszki Mátyás képviselő
8. Orosz Csaba képviselő
9. Raduka Zsuzsanna képviselő
10. Szabó Zsolt  alpolgármester
11. Szántó Péter képviselő
12. Szepesi Attila képviselő
13. Dr. Székely Károly képviselő
14. Tóth Kálmán képviselő
15. Utassy Éva képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

Dr. Molnár Attila jegyző
Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Szabó Imre főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztály

osztályvezetője
Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Dr. Kaja Edit személyügyi osztály osztályvezetője
Lévay Katalin szociális-igazgatási támogatási vezető ügyintéző
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője
Beéry Réka városüzemeltetési  és  beruházási  osztály

osztályvezetője
Mlinkó Gabriella általános igazgatási ügyintéző
Benkovics Kornélia beszerzési,  működtetési  és  informatikai  osztály

osztályvezetője
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Kálló Gergely országgyűlési képviselő
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Az ülésen megjelent:

Kozma Gyula ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. képviseletében
Molnár László ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. szakszervezetek 

képviseletében

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-társaim! Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. október 22-ei rendkívüli nyílt
ülését  17  óra  00  perckor  megnyitom.  Megállapítom,  hogy  a  15
megválasztott  képviselő  közül  mind  a  15-en  itt  vannak.  Megállapítom,
hogy  a  testület  határozatképes.  Köszönöm  szépen,  hogy  hiánytalanul
eljöttek.  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Az SZMSZ-ben biztosított  jogommal
élve  hívtam  össze  a  mai  rendkívüli  közgyűlést,  amelyen  kizárólag  az
elfogadott napirend tárgyalható.

A közgyűlési meghívó tartalmazza a rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi
pontját, amely a következő:

Javaslat felterjesztés Magyarország Kormányához történő megküldésére
az  ISD  Dunaferr  Zrt.  (Dunai  Vasmű)  munkavállalóinak  megsegítése
érdekében

Kérdezem az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnökét (Tóth Kálmán),
hogy a bizottság véleményezte-e az előterjesztést.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  A  bizottságunk
tárgyalta  az előterjesztést,  és 5 igen szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak találta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, elnök úr. És most szavazást rendelek el a rendkívüli
nyílt ülés napirendi pontjára.

Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  rendkívüli  nyílt  ülés  napirendi  pontjának
elfogadásáról  című határozati  javaslatot  –  mellette  szavazott  15  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor,  Gombos István, Lőrinczi Konrád, Mezei Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,
Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi
Attila,  Dr.  Székely Károly,  Tóth Kálmán, Utassy Éva) – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
446/2020. (X.22.) határozata

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 22-ei
rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint:

Javaslat  felterjesztés  Magyarország  Kormányához  történő  megküldésére  az  ISD
Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) munkavállalóinak megsegítése érdekében

Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Közgyűlés!  Engedjék  meg,  hogy  mindenekelőtt  köszöntsem
meghívott  vendégeinket  és  megkülönböztetett  tisztelettel  a  Dunaferr
képviseletében  jelen  lévő  Kozma Gyula  urat,  illetve  a  szakszervezetek
részéről Molnár László elnök urat, valamint Kálló Gergely országgyűlési
képviselő urat.

A mai rendkívüli ülést a Dunaferr nehéz helyzete miatt hívtam össze, ami
én azt gondolom, mindannyiunk számára ismert. 

Először  is  két  hírt  szeretnék  önökkel  megosztani.  A  mai  napon  az
ígéreteknek megfelelően a  Dunaferr  minden dolgozója  megkapta  teljes
munkabérét, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen megnyugtató.
Én köszönöm minden munkavállalónak a kitartását.

A  tegnapi  napon  megjelent  egy  sajtóhír,  miszerint  a  beszállítás
akadályozása miatt a leállás veszélye fenyegeti a gyárat. A cikkben írtak
miatt egyébként korábban valóban volt egy komoly izgalom, de szeretnék
mindenkit  megnyugtatni,  hogy  a  dolog  már  korábban  megoldódott,  a
Vasmű alapanyag-ellátása biztosított, és termel a gyár. 

A  város  vezetése,  országgyűlési  képviselő  úr  folyamatosan  egyeztet  a
Vasmű  vezetésével  és  a  szakszervezetekkel,  dolgozókkal  együtt.
Dunaújváros  nem  választható  el  a  Vasműtől,  kettőnk  gazdasági  súlya
ugyanakkor nem is említhető egy lapon sem, mert míg a városnak az idei
költségvetése 36 milliárd forint, addig a Dunaferrnek a bevétele tavaly 368
milliárd forint volt. Itt tehát nem szabad elfelejtenünk még azt sem, hogy
egy  magáncégről  van  szó,  aminek  az  ügyeibe  szinte  semmilyen
beleszólásunk nincsen. 

Viszont,  viszont  Dunaújváros  és  térségének  egyik  legnagyobb
foglalkoztatójáról  beszélünk,  nekünk  pedig  az  ott  dolgozó  emberekért
ebben a helyzetben is meg kell tennünk mindent. Felelős vezetőkként a
lehető legszorosabban nyomon követjük az eseményeket,  most  viszont
egy  olyan  ponthoz  értünk,  amikor  elkerülhetetlen,  hogy  Magyarország
Kormányához forduljunk, hiszen a Dunaferr jövője nemcsak dunaújvárosi,
hanem  magyar  érdek  is.  Az  egész  magyar  nemzetgazdaság  számára
fontos, hogy a gyár termelhessen, az ott tisztességesen dolgozók pedig
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időben  megkaphassák  a  munkabérüket.  Így  tud  a  cég  jelentős  adót
befizetni a magyar államkasszába is. 

Ezért az önöknek is kiosztott határozati javaslatot kívánom felterjeszteni,
amit  aztán  megküldünk  Orbán  Viktor  miniszterelnöknek  is,  ennek  a
levélnek a szövege szintén önök előtt fekszik. 

Felvezetőm után szavazást  rendelek  el  tanácskozási  jog  biztosításáról,
amennyiben ezzel egyetértenek, akkor kérem, igennel szavazzanak!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  tanácskozási  jog  biztosításáról  a  közgyűlés
rendkívüli  nyílt ülésén című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta
Endre,  Cserna  Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki
Mátyás, Orosz Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter,
Szepesi  Attila,  Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
447/2020. (X.22.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. október 22-ei
rendkívüli nyílt ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Elfogadott napirendi pont:

Javaslat  felterjesztés  Magyarország  Kormányához  történő  megküldésére  az  ISD
Dunaferr Zrt. (Dunai Vasmű) munkavállalóinak megsegítése érdekében

Pintér Tamás polgármester:

A napirendi pontot elfogadtuk. Megkezdjük a napirend vitáját. Kérem, hogy
hozzászólásuk kizárólag az ügy, a tárgyalt napirendi ponthoz kapcsolód-
jon. Szepesi Attila képviselő úr, parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Vendégek!  Ritkán
van ez az alkalom, de teljesen egyetértek polgármester úr minden szavá-
val. A határozati javaslattal viszont egy ponttal nem. És én azt bölcs meg-
fontolásra utalnám a közgyűlésnek a 4. pontot. Teljesen európai joggal el-
lentétes,  hogy Magyarország Kormánya garanciát  vállaljon egy magyar
cégért, egy nem magyar cégért, egy nem állami cégért. Ez teljesen ellen-
tétes az európai joggal, és úgy gondolom, a többi négy pont határozott és
jó, és igenis fel kell szólalnunk mindannyian a városért, és ahogy a polgár-
mester úr mondta, hogy a Vasmű nem élhet a város nélkül, és ez fordítva
is. És most semmiféle politikát nem szabad ebbe az ügybe belekeverni, de
én szerintem az a 4-es pont nagyon felesleges, mert ha elküldünk egy
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ilyen levelet, kinevetnek bennünket, amikor azt mondják, hogy még ehhez
se értenek Dunaújvárosban. Én értem a jó szándékot, támogatom is a jó
szándékot, de én szerintem Magyarország Kormánya se ír alá egy olyan
biankót,  hogy vállaljon garanciát  a tartozásra,  hiszen nem tudjuk,  hogy
mennyi a tartozás. Nekem ez a véleményem, természetesen támogatni fo-
gom ezt a javaslatot. 

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm szépen, képviselő úr.  Szeretném önt tájékoztatni,  hogy ez a
pont természetesen jogászokkal együtt lett elkészítve, és arról is termé-
szetesen volt gondolkodás, hogy ez ellentétes lehet-e. Itt valójában arról
van szó ennél a pontnál, hogy vannak azok a beszállítók, akik olyan ga-
ranciát hogyha megkapnak a kormány részéről, hogy az átmeneti időszak,
mert ugye nyilván kiolvasható a napirendből is, illetve nyilván ön azt ter-
mészetesen a legtöbbet is tudhatja akár még közülünk is, hiszen  ön a
Vasműnek az egyik vagy vizsgálója volt az elmúlt időszakban is, illetve a
Vasmű dolgozójaként pontos információkat kaphat arról, hogy vannak bi-
zonyos érdeklődők a Vasműnek a megvásárlására, tehát van egy átmene-
ti időszak, ami nagyon nagyfokú bizonytalanságot ébreszthet a beszállí-
tókban. Itt nem egyébről van szó, minthogy abban az időszakban ameny-
nyiben az egyik mostani tulajdonos átadja a másik új tulajdonos számára
a Vasműt, abban az időszakban azok a, a szállítóknál se legyen semmi-
lyen bizonytalanság azzal kapcsolatosan, hogy a következő időszakban
ők meg fogják esetleg kapni a bérüket, a pénzüket. Tehát gondoljon bele,
ön tudja a legjobban, hogyha nem jönne egyébként bármilyen áru a Vas-
műbe, amivel tudják a kohót is működtetni, akkor egészen egyszerűen a
kohó hogyha leáll, akkor az már nem lesz lehetősége még az új vevőnek
sem  újraindítania,  hiszen  az  akkora  nagy  költség,  amelyet  nem  lehet
egész egyszerűen garantálni,  hogy fel tudnak aztán éleszteni. Tehát én
azt, ezt a pontot ebben az egész javaslatban éppen azért hagytuk benne
tényleg hosszadalmas vizsgálat után, hogy ez ütközik-e egyébként, ellen-
tétes-e akármilyen joggal, magyar vagy európai uniós joggal, megvizsgál-
tuk ezt, és ezt itt most el tudom mondani önnek, hogy nem ütközik. A kor-
mánynak a garanciát kell vállalnia, hogy a későbbiekben is a Dunaferr az
új  vevő részéről  is működőképes lesz. Kérdezem, hogy egyéb, kérdés,
hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem lá-
tok. Szeretném megkérdezni képviselő urat, hogy ezt módosító indítvány-
ként kívánja-e a közgyűlés elé terjeszteni ezt a javaslatát. Parancsoljon!

Szepesi Attila képviselő:

Polgármester Úr! Én megértettem önt, én tudom, hogy ön a legjobb jóin-
dulattal van a város és a Vasmű iránt, és mindent megteszünk együtt, és
ön is mindent megtesz személy szerint a Vasműért. Én elmondtam az ér-
vemet, ön is elmondta. A városért most nem is vitatkozom, nem is mondok
semmit, megszavazom. És nem kívántam módosító indítványként.

Pintér Tamás polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Akkor  ismertetném  a  napirendi  pontot:  Javaslat
felterjesztés  Magyarország Kormányához történő megküldésére  az  ISD
Dunaferr Zrt. munkavállalóinak megsegítése érdekében. A napirendi pont
rövid  tartalma:  az  előterjesztés  az  ISD  Dunaferr  Zrt.  dolgozóinak  a
társaság  nehéz  pénzügyi  helyzete  miatt  felkéri  a  kormányt,  hogy  a
Gazdaságvédelmi  Alapból  biztosítsa  a  társaság munkavállalóinak teljes
munkabérét 2020. december 31-ig.  Ahogy korábban említettem, ülésünk
elején kézhez kapták az új, kiegészített határozati javaslatot. Kérem, hogy
a  döntéshozatalnál  majd  ezt  vegyék  figyelembe.  A  döntési  javaslatot
ismertetem: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
felkéri  Magyarország  Kormányát,  hogy  a  Gazdaságvédelmi  Alapból
biztosítsa az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. munkavállalóinak teljes
munkabérét 2020. december 31-ig.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy külgazdasági és külügyminiszteri szinten
vegye  fel  a  kapcsolatot  az  Oroszországi  Föderációval  és  a
Vnyesekonombankkal  annak  érdekében,  hogy  pontos  tájékoztatást
kapjanak az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. tulajdonosi szerkezetéről.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország  Kormányát,  hogy  az  Oroszországi  Föderációval  és  a
Vnyesekonombankkal  együtt  segítsék  elő  az  ISD  DUNAFERR  Dunai
Vasmű Zrt.  iránt érdeklődő befektetői csoportok számára, hogy mielőbb
megegyezésre tudjanak jutni a Dunaferr tulajdonosaival.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország  Kormányát,  hogy  2021.  december  31-éig  adjon
kormánygaranciát  az  ISD  DUNAFERR  Dunai  Vasmű  Zrt.  szállítói
tartozásaira.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország  Kormányát,  hogy  jelöljön  ki  kapcsolattartót  az  ISD
DUNAFERR  Dunai  Vasmű  Zrt.  és  Magyarország  kormánya  között.
Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  felajánlja,  hogy ezt  a
kapcsolattartót az önkormányzat biztosítja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a felterjesztés Magyarország Kormányához történő
megküldésére  az  ISD Dunaferr  Dunai  Vasmű Zrt.  munkavállalóinak  megsegítése
érdekében című határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Szepesi Attila,
Dr.  Székely  Károly,  Tóth  Kálmán,  Utassy  Éva)  –  elfogadta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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448/2020. (X.22.) határozata
felterjesztés Magyarország Kormányához történő megküldésére az ISD
Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. munkavállalóinak megsegítése érdekében

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy a Gazdaságvédelmi Alapból biztosítsa az ISD
DUNAFERR  Dunai  Vasmű  Zrt.  munkavállalóinak  teljes  munkabérét  2020.
december 31-éig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy külgazdasági és külügyminiszteri szinten vegye
fel  a  kapcsolatot  az  Oroszországi  Föderációval  és  a  Vnyesekonombankkal
annak  érdekében,  hogy  pontos  tájékoztatást  kapjanak  az  ISD  DUNAFERR
Dunai Vasmű Zrt. tulajdonosi szerkezetéről.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország  Kormányát,  hogy  az  Oroszországi  Föderációval  és  a
Vnyesekonombankkal  együtt  segítsék elő az ISD DUNAFERR Dunai  Vasmű
Zrt. iránt érdeklődő befektetői csoportok számára, hogy mielőbb megegyezésre
tudjanak jutni a Dunaferr tulajdonosaival.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország  Kormányát,  hogy  2021.  december  31-éig  adjon
kormánygaranciát az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. szállítói tartozásaira.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy jelöljön ki kapcsolattartót az ISD DUNAFERR
Dunai  Vasmű  Zrt.  és  Magyarország  kormánya  között.  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  felajánlja,  hogy  ezt  a  kapcsolattartót  az
önkormányzat biztosítja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
    a polgármester

             - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért:
     az aljegyző

Határidő:  2020. október 26.

Pintér Tamás polgármester:

Én  köszönöm  szépen  mindannyiuknak  a  támogató  szavazatát.  Egyéb
észrevétel,  hozzászólás  hiányában  a  rendkívüli  nyílt  ülést  17  óra  13
perckor  berekesztem.  Mindenkinek  köszönöm  szépen,  hogy  eljött,  és
köszönöm szépen a szavazatát.  További  szép napot  kívánok önöknek.
Viszontlátásra.

K.m.f.

       Pintér Tamás             dr. Molnár Attila
               polgármester       jegyző
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